
STUDENTGUARD®

Chúng tôi tạo dựng uy tín của mình trên niềm tin rằng 
bảo hiểm là điều gì đó mà khách hàng không bao giờ 
phải lo lắng. Rằng bảo hiểm phải loại bỏ căng thẳng, 
chứ không gây căng thẳng. Rằng ngay cả chi tiết nhỏ 
nhất cũng đáng được chúng tôi chú ý cao.

Trong hơn 15 năm qua, chúng tôi được tin cậy trong 
lĩnh vực bảo hiểm giáo dục quốc tế. Đó là trọng tâm 
duy nhất của chúng tôi, vì vậy chúng tôi là các chuyên 
gia và những người sáng tạo trong lĩnh vực kinh doanh 
này.

Chẳng có gì đột nhiên đến với tôi.
Mà chỉ diễn ra từ từ …
Chỉ không gây ra phiền toái nào.

Peggy Nagle, Trường Đại học Guelph

Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để thủ tục bảo hiểm 
trôi chảy và đơn giản với bạn. Chúng tôi chỉnh sửa các 
chính sách và quy trình của mình để đáp ứng chính 
xác những yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ luôn luôn có 
mặt để giúp nhân viên và sinh viên của bạn hiểu các 
sản phẩm và chính sách của chúng tôi. Chúng tôi sẽ 
làm những gì cần thiết để được bạn tin cậy – và duy trì 
điều đó. 

Bởi bảo hiểm không chỉ là những tấm thẻ căn cước và 
số hợp đồng bảo hiểm. Mà nó là một mối quan hệ. Là 
sự tin cậy. Là biết mình có sự lựa chọn đúng đắn.

Soạn thảo bởi:
Reliable Life Insurance Company
100 King Street West, 11th Floor
Hamilton, ON L8N 3K9
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STUDENTGUARD®

Quyền Lợi Chương Trình Tiêu Chuẩn

Nằm Viện 100% phí tổn hợp lý; Phòng hai 
người; Phòng riêng nếu theo 
yêu cầu y tế.

Chụp X-quang, Xét 
Nghiệm

100% phí tổn hợp lý;

Bác Sĩ /Phẫu Thuật 
Viên

100% phí tổn hợp lý;

Nằm Viện Tâm Thần 100% phí tổn hợp lý; quyền lợi 
được chi trả tới $50,000

Liệu Pháp Tâm lý 100% phí tổn cho
a) phí bác sĩ tâm thần điều trị nội trú 
ngay sau cấp cứu lên tới 10.000$ 
cùng với quyền lợi nằm viện bên 
trên
hay
b) tới 1.000 $ cho bác sĩ tâm thần 
điều trị ngoại trú hay điều trị của nhà 
tâm lý học

Khám Mắt 100% phí tổn hợp lý tới 100$ 
cho một lần khám mắt thông 
thường khi mua bảo hiểm 6 
tháng.

Các Dịch Vụ Trợ Y 100% phí tổn hợp lý tới 500$ 
cho Chuyên Gia Chữa Bệnh 
Bằng Nắn Xương, Trị Liệu Xoa 
Bóp, Chuyên Gia Châm Cứu, 
Chuyên Gia Thiên Nhiên Liệu 
Pháp, Chuyên Gia Chữa Bệnh 
Chân – không cần chỉ định của 
bác sĩ.

Vật Lý Trị Liệu/Trị Liệu 
Lời Nói

100% phí tổn hợp lý lên tới 
1.000$; không hạn chế nếu là 
dịch vụ điều trị nội trú.

Điều Dưỡng Riêng 1 0 0 %  p h í  t ổ n  h ợ p  l ý  t ớ i 
15.000$

Xe Cứu Thương 100% phí tổn hợp lý;

Tóm Tắt Quyền Lợi

Quyền Lợi Chương Trình Tiêu Chuẩn

Vận Chuyển Cấp Cứu Phí taxi từ hay tới một bệnh 
viện hay phòng khám tới 100$

Thuốc Kê Toa 100% phí tổn hợp lý tới tối đa 
30 ngày cấp thuốc; không hạn 
chế khi nằm viện

Thương Tổn Nha Khoa 
Do Tai Nạn

100% phí tổn hợp lý tới 4.000$ 
cho điều trị nha khoa Cấp cứu 
bởi một thương tổn gây ra 
do một tác động bất ngờ vào 
miệng

Cấp Cứu Nha Khoa 100% phí tổn hợp lý tới 600$ 
để giảm đau và khó chịu khi 
mua bảo hiểm 6 tháng.

Dụng Cụ Giả/Thiết Bị 100% phí tổn hợp lý cho nạng, 
gậy, xe đẩy, khung tập đi, bó 
bột …vv.

Khả Năng Di Chuyển Với sinh viên khuyết tật, phạm vi 
bảo hiểm áp dụng với Chỉnh Sửa, 
Trục Trặc và Chống Trộm với 
Thiết Bị Hiệu Chỉnh

Khám Thường Niên 
Thông Thường

100% phí tổn cho một lần 
khám tới 150 $ khi mua bảo 
hiểm 6 tháng.

B ả o  H i ể m  N g o à i 
Canada

Tất cả các chi phí hợp lý ở bất 
kỳ đâu trên thế giới trừ bảo 
hiểm tại Mỹ bị giới hạn ở mức 
30 ngày; không bảo hiểm tại 
Nước Quê Hương trừ khi là 
một phần của trường học hay 
chương trình đào tạo

Tiêu Chuẩn

Quyền Lợi Chương Trình Tiêu Chuẩn

Thai Sản Biến chứng nghiêm trọng 
kh i  mang tha i  cũng được 
bảo hiểm

Vận Chuyển Gia Đình Khi bạn nằm viện hơn 7 ngày, 
chi trả tới 5.000$ cho vé máy 
bay cho 2 thành viên gia đình 
tới chăm sóc bạn; tới 1.500 $ 
chi phí.

V ậ n  C h u y ể n  H à n g 
Không/Về Nước

100% phí tổn vận chuyển bạn 
tới bệnh viện gần nhất hay tới 
một bệnh viện ở Nước Quê 
Hương bạn.

Tử Vong và Khuyết Tật 
Do Tai Nạn

$50,000 (bảo hiểm tùy chọn có 
thể tới $200,000)

N h à  V ậ n  C h u y ể n 
Thông Thường

$100,000

Tư Vấn Chấn Thương Tới 6 buổi nếu người được bảo 
hiểm bị mất mát theo quyền lợi 
thương tật và tử vong do tai 
nạn

An Táng tại Nước Đến Tới 5.000 $ cho chi phí khâm 
liệm, hỏa thiêu hay an táng và 
một lô đất an táng tại nơi tử 
vong.

Hồi Hương Thi Hài Tới 15.000 $ cho chi phí khâm 
liệm và hồi hương về Nước 
Quê Hương của bạn

Bảo Hiểm tới 
2.000.000 $

  Lưu ý:
  · Đây là bản tóm tắt quyền lợi theo hợp đồng bảo hiểm StudentGuard.
  · Có thể áp dụng những hạn chế và loại trừ nhất định.
  · Các chi tiết đầy đủ có trong hợp đồng bảo hiểm StudentGuard.
  · Quy tắc hợp đồng thực tế có hiệu lực.
  · Mọi quyền lợi là bằng tiền tệ Canada và theo thời gian 365 ngày.
  · Với một số quyền lợi nhất định cần được phê chuẩn trước.


